Załącznik do Regulaminu

VIII Rajd Rowerowy SZS 2022
Karta zgłoszeniowa
Deklaruję swój udział w Rajdzie Rowerowym SZS, który odbędzie się w dniu 3 września 2022 r.
Dane Uczestnik Rajdu:
Imię i nazwisko
PESEL
Dane kontaktowe
nr telefonu

adres e-mail

Ilość osób niepełnoletnich, które będą pod opieką Uczestnika Rajdu (w załączeniu Karty zgłoszeniowe)
• Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu rowerowego nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy
jadą w rajdzie na własna odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptacje
niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku
lub szkody związanej z rajdem.

• Organizator informuje, że podczas Rajdu obowiązują wszelkie wytyczne i zalecenie przeciwepidemiczne związane z epidemią SARS-CoV-2,
a w szczególności zachowanie dystansu społecznego (minimum 1 .. 1,5 m od drugiej osoby) lub nałożenie maseczki zakrywającej usta i nos. Każdy
uczestnik Rajdu zobowiązany jest posiadać odpowiednią maseczkę

• Organizator ubezpieczy wszystkie osoby, które zostaną wpisane na listę uczestników rajdu – publikowaną w Internecie na stronach Organizatora.
Warunki ubezpieczenia są przedstawione na stronie internetowej Organizatora.

•
•
•
•

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
Przyjmuję do wiadomości, że podczas rajdu należy przestrzegać warunków Regulaminu rajdu oraz zarządzeń przedstawicieli Organizatora.
Wyrażam zgodę na to, aby zdjęcia i nagrania filmowe z Rajdu Rowerowego zostały wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio i telewizję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w rozdziale IX pkt 2 Regulaminu Rajdu oraz na publikację mojego
wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach (w tym w Internecie, prasie, radio i telewizji), w materiałach promocyjnych
Organizatora oraz sprawozdaniach z Rajdu.

• Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu rajdu oraz wypełniłem formularz zgłoszeniowy
zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

• Zapoznałem się Klauzula informacyjna, opisaną w Regulaminie i poniżej.
Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO)

• Administratorem danych osobowych, związanych z organizacją Rajdu, jest Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka (Strzelce Op.).
• Administrator prowadzi operacje przetwarzania, co najwyżej następujących danych osobowych: imię i nazwisko; PESEL; nr telefonu i adres poczty
elektronicznej.

• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: rejestracji uczestników Rajdu i ewentualnego kontaktu (imię
i nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej), utworzenia listy uczestników (imię i nazwisko, przy czym lista będzie publikowana na stronie
internetowej Organizatora oraz ubezpieczenia uczestników Rajdu (imię i nazwisko; PESEL),

• Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia się z otrzymanej dotacji Burmistrza Strzelec Opolskich (planowany termin rozliczenia
to 31 grudzień 2021 rok), przy czym lista zawierająca imiona i nazwiska uczestników Rajdu oraz lista ubezpieczonych (imię i nazwisko; PESEL) będą
przechowywane przez okres 3 lat (do 31 grudnia 2024 roku).

• Dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi, któremu Organizator powierzy ubezpieczenie Rajdu oraz na żądanie Gminie Strzelce Opolskie
(pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Op.) w celu rozliczenia otrzymanej dotacji.

• Organizator jako administrator danych, zapewnia prawo dostępu do swoich danych, również z możliwością ich prostowania, żądania ich usunięcia
lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, przy czym żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wiąże się z rezygnacji z uczestnictwa
w Rajdzie.

• W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
• Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

(data i czytelny pełnoletniego uczestnika)

Załącznik do Regulaminu

VIII Rajd Rowerowy SZS 2022
Karta zgłoszeniowa Osoby niepełnoletniej
Deklaruję udział w Rajdzie Rowerowym SZS, który odbędzie się w dniu 3 września 2022 r.
Dane Uczestnik Rajdu:
Imię i nazwisko
PESEL
Dane kontaktowe
nr telefonu

adres e-mail

Imię i nazwisko osoby pełniącej opiekę w czasie Rajdu
• Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu rowerowego nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy
jadą w rajdzie na własna odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptacje
niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku
lub szkody związanej z rajdem.

• Organizator informuje, że podczas Rajdu obowiązują wszelkie wytyczne i zalecenie przeciwepidemiczne związane z epidemią SARS-CoV-2,
a w szczególności zachowanie dystansu społecznego (minimum 1 .. 1,5 m od drugiej osoby) lub nałożenie maseczki zakrywającej usta i nos. Każdy
uczestnik Rajdu zobowiązany jest posiadać odpowiednią maseczkę

• Organizator ubezpieczy wszystkie osoby, które złożą zostaną wpisane na listę uczestników rajdu – publikowaną w Internecie na stronach
Organizatora. Warunki ubezpieczenia są przedstawione na stronie internetowej Organizatora.

•
•
•
•

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
Przyjmuję do wiadomości, że podczas rajdu należy przestrzegać warunków Regulaminu rajdu oraz zarządzeń przedstawicieli Organizatora.
Wyrażam zgodę na to, aby zdjęcia i nagrania filmowe z Rajdu Rowerowego zostały wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio i telewizję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w rozdziale IX pkt 2 Regulaminu Rajdu oraz na publikację mojego
wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach (w tym w Internecie, prasie, radio i telewizji), w materiałach promocyjnych
Organizatora oraz sprawozdaniach z Rajdu.

• Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu rajdu oraz wypełniłem formularz zgłoszeniowy
zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

• Zapoznałem się Klauzula informacyjna, opisaną w Regulaminie i poniżej.
Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO)

• Administratorem danych osobowych, związanych z organizacją Rajdu, jest Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka (Strzelce Op.).
• Administrator prowadzi operacje przetwarzania, co najwyżej następujących danych osobowych: imię i nazwisko; PESEL; nr telefonu i adres poczty
elektronicznej.

• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: rejestracji uczestników Rajdu i ewentualnego kontaktu (imię
i nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej), utworzenia listy uczestników (imię i nazwisko, przy czym lista będzie publikowana na stronie
internetowej Organizatora oraz ubezpieczenia uczestników Rajdu (imię i nazwisko; PESEL),

• Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia się z otrzymanej dotacji Burmistrza Strzelec Opolskich (planowany termin rozliczenia
to 31 grudzień 2021 rok), przy czym lista zawierająca imiona i nazwiska uczestników Rajdu oraz lista ubezpieczonych (imię i nazwisko; PESEL) będą
przechowywane przez okres 3 lat (do 31 grudnia 2024 roku).

• Dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi, któremu Organizator powierzy ubezpieczenie Rajdu oraz na żądanie Gminie Strzelce Opolskie
(pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Op.) w celu rozliczenia otrzymanej dotacji.

• Organizator jako administrator danych, zapewnia prawo dostępu do swoich danych, również z możliwością ich prostowania, żądania ich usunięcia
lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, przy czym żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wiąże się z rezygnacji z uczestnictwa
w Rajdzie.

• W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
• Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna
prawnego bądź osoby powyżej 16 roku życia)

